
 Diseases of common bean השעועית מחלות יתעַ עּוש ַהַַ ַמֲחלֹות

 .Phaseolus vulgaris L הגינה שעועית הנַ גַ הַַ יתעַ עּוש ַ
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ים ַדק   Bacteria חיידקים ַחי 

בֹון  Baterial soft rot חיידקי רך ריקבון ַחְיַדִקי ַרְך ִרקָּ

    
Pectobacterium carotovorum (Jones) Waldee emend. Gardan et al. = Erwinia carotovora (Jones) Bergey 

et al.  
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 פטרייה ודמויי פטריות

 (ביצה פטריות)
Fungi and fungus-like (Oomycetes) 

 Anthracnose, colletotrichum blight גחלון ןלֹוח ַּגַַּ

    Colletotrichum sp. 

 Bean rust השעועית חלדון יתעִַּעּוְשַּהַַּ ֶחְלדֹון

    Uromyces appendiculatus Strauss = U. phaseoli Winter 

 Ascochyta leaf spot אסקוכיטה כתמי היטַָּּכִַּקֹוסְַּאַַּ ימ ַּתְַּכִַּ

    Ascochyta sp. 

 Alternaria leaf spot חלפת כתמי תפֶַּלֶַּחַַּ ימ ַּתְַּכִַּ

    Alternaria sp. 

    A. alternata (Fr.:Fr.) Keissl.  

ִלים ימ ַּתְַּכִַּ  Leaf spot יםעל כתמי עָּ

   Phyllosticta sp. 

ִלים-ימ ַּתְַּכִַּ  Dark leaf spot כהים יםעל-כתמי יםהִַּכ ַּ עָּ

    Helminthosporium sp. 

 Cercospora leaf spot כתמת ֶמתַכתֶַּ

    Cercospora sp. 

 Rhizoctonia fruit rot פרי מק יִרַּפְַּ קמַַּ

    Rhizoctonia solani Kühn  

    Teleomorph: Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk 

ֶרש ַמק  Rhizoctonia stalk rot שורש מק שֹׁ

    Rhizoctonia solani Kühn  

    Teleomorph: Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk 

 Pythium root rot מקמקת ַמְקֶמֶקת

    Pythium sp. 

ֶבש  Gray mold אפור עובש רפַֹּׁאַָּּ עֹׁ

    Botrytis cinerea Pers.:Fr. 

    Teleomorph: Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel 



 Powdery mildew [Leveillula] קמחונית יתנִַּחֹומְַּקִַּ

    Oidiopsis sicula Scalia = O. taurica (Lév.) Salmon  

     Teleomorph: Leveillula taurica (Lév.) Arnaud 

ה ִקְשיֹון טָּ טָּ  Charcoal rot הבטטהַּיוןקש ַהבָּ

    
Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid. = Rhizoctonia bataticola (Tassi) Butler = Sclerotium bataticola 

Taubenh. 

  Southern blight רולפסַּיוןקש רֹוְלְפס ִקְשיֹון

    Sclerotium rolfsii Sacc. 

     Teleomorph: Athelia rolfsii (Curzi) Tu & Kimbrough  

 White mold גדולה קשיונה ְגדֹולָּה ִקְשיֹונָּה

    Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary 

בֹון  Rhizopus rot מימי ריקבון יימִַּמ ַּ ִרקָּ

    Rhizopus sp. 

      

ּיֹות ימ   Nematodes נימיות נ 

 Cyst nematode משולחפת נימית תפֶַּחֶַּלְַּש ַּמְַּ ִניִמית

    Heterodera sp. 

ִצים ִניִמית  Root-knot nematodes עפצים נימית ע פָּ

    Meloidogyne spp. 

 Lesion nematode [Mediterranean] תיכונית-ים פוצעת נימית ִתיכֹוִנית-יָּם ַצַעתפֹו ִניִמית

    Pratylenchus mediterraneus Corbett 

 Cyst nematode of clover משולחפת תלתן נימית תפֶַּחֶַּלְַּש ַּמְַּ ןתַָּּלְַּתִַּ ִניִמית

    Heterodera trifolii (Goffart) Raski & Hart = H. shachtii var. trifolii Goffart 

      

ים יפ  ג  ים נ  יפֹונ  ג   Viruses and viroids ונגיפונים נגיפים ּונ 

 Cucumber mosaic המלפפון מוזאיקת ןפֹופְַּלַָּּמְַּהַַּ מֹוזִָּאיַקת

    Cucumber mosaic virus (CMV) Cucumovirus 

 Bean common mosaic השעועית מוזאיקת יתעִַּעּוְשַּהַַּ מֹוזִָּאיַקת

    Bean common mosaic (BCMV) Potyvirus  

בֹון ִמיר ַצה  ִניָּה א  ַעְגבָּ  Tomato yellow leaf curl העגבנייה אמיר צהבון הָּ

    Tomato yellow leaf curl (TYLCV) Begmovirus 

 

 

 



 

 

 

 

 


